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เพื่อประชาชน
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
วิสัยทัศน์ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓

มัน่ คง
Stability

การศึกษา

นักศึกษาอาชีวะลงพืน้ ทีช่ มุ ชนช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแล้ง

มัง่ คัง่
Prosperity

ยัง่ ยืน
Sustainability

โครงสร้ างพืน้ ฐาน

รัฐบาลเตรียมรับมือการยุบตัวของถนนในฤดูร้อน-แล้ง

อ่านต่อหน้า ๓

เทิดทูนสถาบัน

ฝนหลวง น�้ำจากฟ้า
เพื่อปวงประชาไทย

อ่านต่อหน้า ๕

ชุมชน สังคม

มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โดย กปน. และ กปภ. อ่านต่อหน้า ๘

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

การใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
ในการตรวจจับไฟป่า อ่านต่อหน้า ๑๐

ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

การบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ กับการแก้ปญ
ั หาภัยแล้ง

อ่านต่อหน้า ๔

อ่านต่อหน้า ๔

การแก้ ไขปั ญหาภัยแล้ ง

ประชารั ฐ รวมหัวใจ ส้ ูภยั แล้ ง

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาภัยแล้ งแบบบูรณาการ
ฝนหลวง
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ขุดบ่ อบาดาล
หลุมขนมครก

ปลูกพืชใช้ นำ� ้ น้ อย
กองทัพช่ วยเหลือ
ประชาชน

แก้ มลิง

สร้ างงานสร้ างรายได้

เกษตรผสมผสาน
อาชีวะช่ วยภัยแล้ ง

ประหยัดน�ำ้

เทคโนโลยีตรวจจับไฟป่ า

จากการคาดการณ์ว่าจะเกิดปัญหาภัยแล้ง
ทีร่ นุ แรงในปี ๒๕๕๙ รัฐบาลมุง่ มัน่ ท�ำงานในเชิงรุก
โดยยึดแนวทางประชารัฐมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
โดยอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากทั้ ง ภาคประชาชน
ภาครั ฐ และภาคเอกชน เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ พี่ น ้ อ ง
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและยัง่ ยืน ทัง้ นี้ จากการ
ส�ำรวจปริมาณน�้ำใน ๔ เขื่อนหลัก เมื่อวันที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๕๙ พบว่ามีปริมาณน�ำ้ ต้นทุนใช้การได้
รวมกัน ๓,๖๐๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่า
ปีกอ่ นถึง ๒,๘๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คาดการณ์
ว่าจะมีเพียงพอส�ำหรับเฉพาะการอุปโภคบริโภค
และรั ก ษาระบบนิ เ วศ ถึ ง วั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน
๒๕๕๙ เท่านั้น อันจะส่งผลกระทบต่อประชาชน
ในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม รัฐบาล
ได้ชักชวนให้พี่น้องเกษตรกรหันมาปลูกพืชที่ใช้
น�ำ้ น้อย เพือ่ ทดแทนการปลูกข้าว โดยมีเกษตรกร
หลายรายประสบความส�ำเร็จแล้ว นอกจากนี้
รั ฐ บาลยั ง เน้ น การปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก ให้ ป ระชาชน
ร่วมใจกันประหยัดน�ำ้ โดยจัดท�ำโครงการ “ราษฎร์
รัฐ ร่ วมใจ ช่ วยภัยแล้ง” และยังออกมาตรการ
จ้างงานเร่งด่วน เพื่อช่วยผู้ประสบภัยให้มีรายได้
พร้อมจัดโครงการจิตอาสาให้นักศึกษาอาชีวะ
ออกพื้ น ที่ ชุ ม ชน เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ และถ่ า ยทอด
ความรู้ในการประกอบอาชีพให้กับชุมชน
อ่านต่อด้านใน
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เพื่อประชาชน
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ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

จากใจนายกรัฐมนตรี

วาทะนายกรัฐมนตรี
“...สถานการณ์นํ้าเป็นอย่างไร
นํ้าในเขื่อน นํ้านอกเขื่อน นํ้าฝน นํ้าท่า
ก็น้อยกว่าปีที่แล้วมาก
วันนี้เราต้องมองให้ครบวงจร
ทุกมิติ ในเวลาเดียวกัน
เช่น วันนี้รัฐบาลต้องคำ�นึงถึง
นํ้าอุปโภค บริโภค และ
การรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้วย
ก็ขอร้องกัน ขอให้พี่น้องเกษตรกร
ได้เชื่อฟังในคำ�แนะนำ�
ของเจ้าหน้าที่ หรือภาครัฐ
อันจะทำ�ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเอง
และ ก็รักษาสมดุลในภาพรวมด้วย...”
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี
ในรายการ
“คืนความสุขให้คนในชาติ”
วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สวัสดีครับพีน่ อ้ งประชาชนทีร่ กั ทุกท่าน
“๓ ใน ๔ ของเปลือกโลกเป็นผืนน�ำ้ ” จากน�ำ้ ทัง้ หมดนี้
เป็น “น�้ำกินน�้ำใช้” ส�ำหรับมนุษย์ เพียงไม่ถึงร้อยละ ๓
ในขณะทีร่ า่ งกายมนุษย์มนี ำ�้ เป็นส่วนประกอบถึงร้อยละ ๗๐
ผมอยากให้พนี่ อ้ งได้เห็นความจริงของธรรมชาติ เห็นความ
ส�ำคัญของน�ำ้ ว่าเป็นทรัพยากรทีแ่ ม้มอี ยูม่ าก แต่นำ� มา
ใช้ประโยชน์ได้นอ้ ย นับวันยิง่ จะร่อยหรอ เพราะเราผลิต
น�ำ้ เองไม่ได้ แต่ธรรมชาติสร้างน�ำ้ ให้เราครับ
ทั้งโลกก�ำลังประสบปัญหา “ภัยแล้ง” เนื่องจาก
แหล่งน�้ำ ภูเขา ป่าไม้ ระบบนิเวศทางธรรมชาติถูกบุกรุก
ท�ำลาย เสียสมดุล ท�ำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และ
น�ำ้ เริม่ จะมีไม่พอส�ำหรับการอุปโภคบริโภคของมนุษย์
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม “ทรัพยากรน�ำ้ ”
จึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลีย้ งประเทศ ขาดซึง่
“น�ำ้ ต้นทุน” แล้ว ปัญหาเชือ่ มโยงทัง้ ทางเศรษฐกิจและสังคม
ก็ตามมา อาทิ เกิดการแย่งน�ำ้ เหนือน�ำ้ -ท้ายน�ำ้ ทะเลาะกัน
ผลผลิตตกต�ำ่ สินค้าราคาแพง กระทบทุกอาชีพ ผมเป็นห่วงทีส่ ดุ
ไม่เพียงพีน่ อ้ งเกษตรกร แต่รวมทัง้ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย หาเช้ากินค�ำ่
อาชีพอิสระไม่มนั่ คง ได้รบั ผลกระทบทางอ้อมกันถ้วนหน้า
ความผิดพลาดใน “อดีต” นอกจากการปล่อยปละ
ละเลยให้มกี ารบุกรุกผืนป่าของพีน่ อ้ ง ผูไ้ ร้ทอี่ ยูอ่ าศัยและ
ทีด่ นิ ท�ำกินแล้ว ยิง่ ไปกว่านัน้ นโยบายส่งเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจอย่างไร้การควบคุม ไม่มกี ารโซนนิง่ อาทิ ยางพารา
ปาล์ม อ้อย มันส�ำปะหลัง โดยเฉพาะทีม่ นี ายทุนหนุนหลังแล้ว
กระตุ้นให้เกิดการแผ้วถางป่าสมบูรณ์ ป่าสงวน เป็นทั้ง
การท�ำลายแหล่งต้นน�้ำล�ำธาร ทั้งท�ำให้ฟ้าฝนปรวนแปร
เป็นเหตุให้เกิดทัง้ น�ำ้ ท่วมและภัยแล้ง ยากแก่การป้องกัน
คอยแต่แก้ไข ใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพครับ

การแก้ปญ
ั หาใน “ปัจจุบนั ” รัฐบาลให้ความส�ำคัญ
ในการสร้ า งความสมดุ ล ให้ กั บ การใช้ น�้ ำ ทั้ ง ระบบ
(๑) ภาคการผลิต ทัง้ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยการท�ำ
ฝนเทียม พัฒนาแหล่งน�้ำ-เขื่อน-ฝาย ขุดลอกคูคลอง
วางระบบชลประทาน สร้ า งแก้ ม ลิ ง -บ่ อ ขนมครก
ตามแนวทางพระราชด�ำริ ปรับพฤติกรรมการเกษตรไร่นาสวนผสม-โซนนิง่ -ปลูกพืชใช้นำ�้ น้อย-เกษตรน�ำ้ หยด
(๒) ภาคครัวเรือน-น�้ำอุปโภคบริโภค อาทิ การขุดบ่อ
บาดาลหมู่บ้าน ประปาชุมชน และ (๓) การรักษาสมดุล
ทางธรรมชาติ ผลักดันน�้ำเค็ม เป็นต้น
การสร้างความยัง่ ยืน ส�ำหรับ “อนาคต” อีก ๑๐ ปี ๒๐ ปี
๓๐ ปี ด้วยแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
แบบบูรณาการทัง้ ระบบ ๑๐ ปี ทีข่ ยายขอบเขตในมิตพิ นื้ ที่
และเวลา จากการแก้ปญ
ั หาเร่งด่วน อาทิ (๑) การฟืน้ ฟูปา่
ต้นน�้ำ (๒) การบ�ำบัดฟื้นฟูน�้ำเสีย และ (๓) การจัดท�ำ
ฐานข้อมูล-เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน�ำ้ เพือ่ การบริหาร
จัดการและป้องกันภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม การช่วยกัน “ประหยัดน�ำ้ ” เป็นมาตรการทีด่ ี
ไม่ต้องลงทุน แต่มีประสิทธิภาพที่สุด ในการอนุรักษ์ให้มี
น�ำ้ ไว้ใช้อย่างยั่งยืน ไม่แล้ง ไม่เหือดแห้งนะครับ
ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจครับ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เรื่องไทยในต่างแดน

ไทยก้าวสูก่ ารเป็น
ประธานกลุ่ม ๗๗
เมือ่ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ นายดอน ปรมัตถ์วนิ ยั
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ และผูแ้ ทน
พิเศษของนายกรัฐมนตรีได้รบั มอบต�ำแหน่งประธาน
กลุ่ม ๗๗ (G77) วาระปี ๒๕๕๙ อย่างเป็นทางการ
ณ ส�ำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก
ในโอกาสดังกล่าว รมว. กระทรวงการต่างประเทศ
ได้แถลงถึงวิสัยทัศน์ แผนงาน และความพร้อมของไทย
ในการเป็นประธานกลุ่ม ๗๗ โดยเฉพาะการน�ำเสนอ
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว และการเป็นผู้สร้างสะพานเชื่อมความ

ร่วมมือระหว่างประเทศก�ำลังพัฒนาด้วยกัน
และระหว่างประเทศก�ำลังพัฒนากับประเทศ
พั ฒ นาแล้ ว รวมทั้ ง ระหว่างภาครั ฐ เอกชน
และประชาชน เพื่ อ สร้ า งความเป็นหุ้นส่วน
ระดับโลก ในการขับเคลือ่ นเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ตามหัวข้อหลักของการเป็น
ประธานกลุ่มฯ ของไทย คือ “จากวิสัยทัศน์
สูก่ ารปฏิบตั ิ : ความเป็นหุน้ ส่วนทีค่ รอบคลุม
รมว. กระทรวงการต่างประเทศ รับมอบต�ำแหน่งประธานกลุม่ ๗๗
ทุกฝ่ายเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยประเด็น
ทีไ่ ทยให้ความส�ำคัญและผลักดัน ประกอบด้วย
(ความร่วมมือใต้-ใต้) อาทิ การลงทุนเพือ่ การพัฒนา และ ICT
(๓) การขับเคลื่อนความร่วมมือไปสู่เป้าหมายของ
(๑) การขับเคลือ่ นความร่วมมือของการน�ำเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ไปสูก่ ารปฏิบัติอย่างมี การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และการลดความเสีย่ ง
ประสิทธิภาพ โดยน�ำเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับโลกอืน่ ๆ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางเลือก
กลุม่ ๗๗ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี ๒๕๐๗ โดยประเทศก�ำลังพัฒนา
ส�ำหรับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
๗๗ ประเทศ เพือ่ เพิม่ อ�ำนาจต่อรองของประเทศก�ำลังพัฒนา
(๒) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศก�ำลังพัฒนา ในสหประชาชาติ ปัจจุบนั มีสมาชิก ๑๓๔ ประเทศ

รายนามคณะผู้จัดทําจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
บรรณาธิการอ�ำนวยการ พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษา พล.อ.จีระศักดิ์ ชมประสพ พล.อ.สกล ชื่นตระกูล และวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
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การศึกษา

ประชาชนรวมใจ
อาชีวะช่วยชุมชน
ภัยแล้งปีนมี้ แี นวโน้มทีจ่ ะอยูใ่ นขัน้ รุนแรง ส่งผลต่อ
การด�ำรงชีวติ การประกอบอาชีพ รายได้ และสภาพ
ความเป็นอยูข่ องประชาชนจ�ำนวนมาก กลายเป็นปัญหา
สังคมและเศรษฐกิจ ซึง่ ถือเป็นภาพรวมของประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ได้รบั มอบหมายจากรัฐบาล ให้ดำ� เนิน
โครงการช่วยเหลือและแก้ปญ
ั หาผลกระทบจากภัยแล้ง
แก่ประชาชน โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับกิจกรรม
การเรียนการสอน ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑. ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาชีวอนามัย
เสริมอาชีพทีส่ อง รองรับสถานการณ์ภยั แล้ง
๑.๑ ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพ
โดยเฉพาะพืน้ ทีท่ ปี่ ระสบภัยแล้ง โดยการส่งเสริมแนะน�ำ
ให้ประชาชนรูว้ ธิ ปี ลูกพืชทีใ่ ช้นำ�้ น้อย วิธกี ารบ�ำรุงรักษาดิน
และการปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ พัฒนาอาชีวอนามัย ยกระดับคุณภาพสินค้า
และผลิตภัณฑ์ของชุมชน เสริมความรูส้ ขุ อนามัยเบือ้ งต้น
ร่วมกับสาธารณสุขในพืน้ ที่ ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
พร้อมจ�ำหน่าย รวมทัง้ ให้ความรูก้ ารส่งเสริมการตลาด

๑.๓ ส�ำรวจพืน้ ทีส่ ำ� หรับกักเก็บน�ำ้ โดยให้สถานศึกษา
ประสานความร่วมมือกับชุมชน และหน่วยงานที่มีความ
เกีย่ วข้อง
๑.๔ ยกระดับช่างชุมชน โดยการอบรมให้ความรู้
ด้านเทคโนโลยีใหม่ เช่น การผลิตน�้ำสะอาดเพื่อบริโภค
หรือน�ำน�ำ้ ทีใ่ ช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ตอ่ ด้วยการบ�ำบัด
น�ำ้ เสีย หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “ศูนย์ซอ่ มสร้างเพือ่ ชุมชน”

๒. อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชน (Fix it Center)
เป็นศูนย์ให้บริการด้านการดูแลรักษา และซ่อมบ�ำรุง
เครือ่ งมือการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ
และเครือ่ งใช้ในครัวเรือน โดยยืดอายุการใช้งานของเครือ่ งมือ
มีทงั้ กิจกรรมซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ทีช่ ำ� รุด
เสียหาย โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย
การด�ำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จะเริ่มให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศ
ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ซึง่ มีนกั เรียนนักศึกษา
จาก ๔๒๔ วิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน ๔๐,๐๐๐ คน
โดยมีเป้าหมายการจัดตั้งศูนย์เป็นจ�ำนวน ๑,๐๐๐ ศูนย์
โดยคัดเลือกจากหมูบ่ า้ นทีป่ ระสบปัญหาภัยแล้งขัน้ วิกฤต
จ�ำนวน ๑,๐๐๐ หมูบ่ า้ น ซึง่ จะมีประชาชนได้รบั ประโยชน์
จากการให้บริการนีไ้ ม่นอ้ ยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน
สิ่ ง ที่ จ ะเห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนจากการด� ำ เนิ น การ
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ และบรรเทาทุ ก ข์ ป ระชาชนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบทั้งในส่วนของนักเรียนนักศึกษาที่มีโอกาส
ปฏิบตั งิ านจริงได้เพิม่ พูนทักษะวิชาชีพ และปลูกฝังความมี
จิตอาสา ถือเป็นแบบอย่างทีด่ ี ในส่วนภาคประชาชนเอง
ก็สามารถลดรายจ่าย ซึง่ นอกจากลดรายจ่ายในการซ่อม
บ�ำรุงแล้ว ยังเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการประกอบอาชีพ
ท�ำให้มอี าชีพเสริม เพิม่ รายได้ และมีคณ
ุ ภาพในการด�ำรงชีวติ
เพือ่ ให้ประชาชนคนไทยทุกคนก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ภยั
แล้งไปพร้อมกันด้วยดี

แรงงาน สวัสดิการสังคม

ภาครัฐสร้างงานให้ประชาชน ร่วมสู้วิกฤตภัยแล้ง
จากการที่ ป ระเทศไทยก�ำลังเผชิญหนักกับปัญหา
วิกฤตภัยแล้งอยู่ในขณะนี้ รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ
แต่ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาดังกล่าว
จึงได้สงั่ การให้ทกุ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันหาแนวทาง
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ให้มีโอกาส
ปรับเปลีย่ นอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย
และสามารถด�ำรงชีวิตผ่านช่วงวิกฤตภัยแล้งนี้ไปได้
กระทรวงแรงงาน เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ หลั ก
ในการดูแลพีน่ อ้ งประชาชน ทัง้ แรงงานในระบบและนอก
ระบบ จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงานเข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของ
หน่วยงาน อาทิ กรมพัฒนาฝีมอื แรงงานได้จดั ให้มกี ารฝึก
อาชีพเพื่อเสริมทักษะ เพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพ
มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และกรมการจัดหา
งานส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น
โดยได้มกี ารบูรณาการโครงการจ้างงานเร่งด่วน และ
กิจกรรมเพือ่ พัฒนาทักษะฝีมอื เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ จ�ำนวนเงินงบประมาณ ๙๕ ล้านบาท ร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เพือ่ บรรเทา
ความเดือดร้อนให้ประชาชนทัว่ ประเทศ โดยมีสำ� นักงาน
แรงงานจังหวัดเป็นหลัก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ อาทิ

กิ จ กรรมจ้ า งงานเร่ ง ด่ ว น เพื่ อ ช่ ว ยให้ มี ง านท� ำ
เป็นการชั่วคราว ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างท�ำงาน
คนละ ๑๕๐ บาท/วั น เช่ น จ้ า งขุ ด ลอกก� ำ จั ด วั ช พื ช
ขุดลอกคูคลอง ก่อสร้างฝายน�ำ้ ล้น เป็นต้น จ�ำนวนคนละ
ไม่เกิน ๒๐ วัน
กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ ตามความต้ อ งการ
ของประชาชน เช่น นวดแผนไทย เสริมสวย การท�ำขนมไทย
การท�ำอาหาร เย็บปักถักร้อย ช่างปูน เป็นต้น โดยผูเ้ ข้ารับ
การฝึกอบรม จะได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างการอบรมคนละ
๑๒๐ บาท/วัน จ�ำนวนคนละไม่เกิน ๓๐ วัน
โดยได้เริม่ ด�ำเนินการแล้วใน ๔๖ จังหวัด เป็นจังหวัด
ที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ วิ ก ฤตลุ ่ ม น�้ ำ เจ้ า พระยา ๑๒ จั ง หวั ด คื อ
ตาก นครสวรรค์ พิ จิ ต ร สุ โ ขทั ย อุ ต รดิ ต ถ์ ชั ย นาท
นครนายก นครปฐม ปทุมธานี ลพบุรี สิงห์บรุ ี และอ่างทอง

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓ จังหวัด คือ นราธิวาส ปัตตานี
และยะลา พร้ อ มด้ ว ยจั ง หวั ด ที่ ป ระสบภั ย แล้ ง ทั่ ว ไป
อีก ๓๑ จังหวัด
โดยมีการรายงานผลการด�ำเนิน งานทั้ง หมด ๓๗
จังหวัด รวมทัง้ สิน้ ๓๒๒ กิจกรรม และมีผเู้ ข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน ๗,๘๖๙ คน (ข้อมูลเมื่อ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘)
แยกเป็นกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ๑๒๑ กิจกรรม มีผเู้ ข้าร่วม
โครงการจ�ำนวน ๓,๙๗๑ คน และกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ฝีมือ ๒๐๑ กิจกรรม โดยมีผเู้ ข้าร่วมโครงการ ๓,๘๙๘ คน
คาดว่าเมื่อแล้วเสร็จโครงการจะสามารถช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กบั ประชาชนได้มากกว่า ๖๕,๐๐๐ คน
ผู ้ ที่ส นใจเข้า ร่ว มโครงการและท�ำกิจ กรรมต่า ง ๆ
สามารถติดต่อได้ที่ อาสาสมัครแรงงานระดับต�ำบล และ
ส�ำนักงานแรงงานของทุกจังหวัด

รัฐบาลจัดโครงการสร้างรายได้ให้คนไทยเพือ่ แก้ปญ
ั หาภัยแล้ง

4

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
ร่วมมือทุกภาคส่วนขจัดภัยแล้ง
ปัญหาด้านความมั่นคงของน�้ำและสถานการณ์
ภั ย แล้ ง นั้ น ส่ ง ผลกระทบต่ อ คนไทยทั้ ง ประเทศ
รัฐบาลจึงได้จดั เตรียมแผนบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
อย่างยัง่ ยืน เพือ่ แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ท�ำให้ประชาชนทัง้ ประเทศมีนำ�้ ใช้อย่างเพียงพอ
ย้อนกลับไปเมือ่ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี
ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน�้ำ (ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๙) และได้มอบหมายให้
คณะกรรมการทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ (กนช.) น�ำแผน
ยุทธศาสตร์ดงั กล่าวไปปฏิบตั ิ โดยให้สะท้อนความต้องการ
ของทุกภาคส่วน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเอกภาพ
ในการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ภายในพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ
๑. ยุทธศาสตร์การจัดการน�้ำอุปโภคบริโภค
๒.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความมั่ น คงของน�้ ำ
ภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
๓. ยุทธศาสตร์การจัดการน�้ำท่วมและอุทกภัย
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน�้ำ
๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน�้ำที่

๓) โรงเรียนและชุมชนมีระบบน�้ำดื่มสะอาด ๖,๑๓๒
โรงเรียน/ชุมชน ภายในปี ๒๕๖๔
๔) ชุมชนเมือง/พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ มีระบบประปาเพิม่ ขึน้
๒๕๕ เมื อ ง และขยายเขตประปาเมื อ ง ๖๘๘ แห่ ง
ภายในปี ๒๕๖๙
ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รัฐบาลได้เร่งรัด
๑๒ กิจกรรมเพือ่ แก้ปญ
ั หาอย่างเร่งด่วน เพือ่ ให้ประชาชน
ได้มีน�้ำใช้ในฤดูแล้งนี้ ได้แก่ การจัดท�ำประปาหมู่บ้าน
ประปาโรงเรี ย น/ชุ ม ชน แหล่ ง น�้ ำ ในเขตชลประทาน
แหล่งน�้ำนอกเขตชลประทาน การขุดสระน�้ำในไร่นา
การพัฒนาแหล่งน�ำ้ การน�ำน�ำ้ บาดาลมาใช้เพือ่ การเกษตร
การน�ำน�้ำบาดาลมาช่วยเหลือภัยแล้ง การขุดลอกล�ำน�้ำ
สายหลั ก การป้ อ งกั น น�้ ำ ท่ ว มชุ ม ชน การฟื ้ น ฟู ป ่ า
การป้องกันและลดการชะล้างพังทะลายของดิน เป็นต้น

เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
โดยยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการน�้ำอุปโภคบริโภค
ซึ่งต้องจัดหาให้ทั่วถึงทั้งในชนบทและเมือง โดยในปี
๒๕๕๗ มีความต้องการใช้น�้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
๖,๔๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และคาดการณ์ความต้องการน�ำ้
ในปี ๒๕๗๐ จะอยูท่ ี่ ๘,๒๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้
จากการส�ำรวจในปี ๒๕๕๖ พบว่า หมู่บ้านที่ไม่มีระบบ
ประปามีจ�ำนวน ๗,๔๙๐ หมู่บ้าน ส�ำหรับในเขตเมือง
จ� ำ เป็ น ต้ อ งวางแผนทั้ ง การจั ด หาน�้ ำ
ต้ น ทุ น และระบบประปาควบคู ่ กั น ไป
โดยมี ก� ำ หนดเวลาส� ำ เร็ จ ผลตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑) จัดหาแหล่งน�้ำผิวดิน/น�้ำบาดาล
และพั ฒ นาประปาชนบทหรื อ ประปา
หมู่บ้าน จ�ำนวน ๗,๔๙๐ หมู่บ้าน มีน�้ำ
สะอาดอุปโภคบริโภคภายในปี ๒๕๖๐
๒) เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา
ชนบท ๙,๐๙๓ หมู ่ บ้ า น มี น�้ำ สะอาด
รัฐบาลมุง่ มัน่ สร้างความมัน่ คงด้านน�ำ้ เพือ่ ให้พนี่ อ้ งประชาชนมีนำ�้ ใช้อย่างยัง่ ยืน
อุปโภคบริโภคภายในปี ๒๕๖๔

โครงสร้างพื้นฐาน

ประสานก�ำลังทุกหน่วยงาน

แก้ปัญหาถนนยุบตัว

กระทรวงคมนาคมส�ำรวจถนนสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ปรับปรุงและป้องกันการทรุดตัวของคันทาง

สถานการณ์ภัยแล้ง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้ถนน
ยุบตัว นักวิชาการด้านวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ชีใ้ ห้เห็น
ถึงปัจจัยส�ำคัญของการยุบตัวของถนน ในลักษณะการสไลด์
ลงคลอง มี ส าเหตุ สั ม พั น ธ์ กั บ การขึ้ น ลงของระดั บ น�้ ำ
ในคลอง เมื่อน�้ำในคลองลดลงอย่างรวดเร็ว น�้ำใต้ดิน
ใต้ถนนก็จะพยายามดันตัวลดลงตามมา ส่งผลให้ดิน
ฐานรากของคลองยุ บ ตั ว ลง เกิ ด ถนนสไลด์ และใน
สถานการณ์ที่แล้งมาก ๆ น�ำ้ ในคลองจะลดลงต�่ำ ซึ่งอาจ
ต�่ำกว่าระดับน�้ำต�่ำสุดที่ทางวิศวกรออกแบบไว้ ท�ำให้
ลาดตลิ่ ง เกิ ด การสไลด์ ตั ว ลงมามาก เช่ น ถนน
เลี ย บคลองระพี พั ฒ น์ จั ง หวั ด สระบุ รี ที่ ท รุ ด ตั ว ยาว
กว่ า ๒๐๐ เมตร ซึ่ ง กระทรวงคมนาคม โดยกรม
ทางหลวงชนบท ได้ เ ข้ า ไปด� ำ เนิ น การซ่ อ มแซม เพื่ อ
ให้ถนนกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้ว แต่อย่างไร
ก็ ต าม กระทรวงคมนาคมก็ ไ ด้ มี ม าตรการแก้ ไ ข
และป้ อ งกั น กรณี เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ถ นนยุ บ ตั ว ดั ง นี้

สถานการณ์ภยั แล้ง นอกจากจะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน�ำ้ อุปโภค-บริโภคแล้ว
การยุบตัวของถนน ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
กับการคมนาคมสัญจรของประชาชน โดยรัฐบาลได้เตรียมมาตรการป้องกันและ
แก้ไขเอาไว้ ทัง้ ในแบบเร่งด่วนเฉพาะหน้าและถาวร การติดตัง้ ป้ายเตือน การเร่งคืน
ผิวจราจร การออกส�ำรวจดินของถนน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา พร้อมทั้ง
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น

การแก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์
ถนนยุบตัว
ติดตั้งป้ายเตือน และสิ่งอ�ำนวยความปลอดภัย
เช่น ไฟฟ้า และแสงสว่าง
เร่งคืนผิวจราจรเป็นการชัว่ คราวให้ประชาชนภายใน
๗-๑๐ วัน โดยขุดลอกถนนส่วนทีเ่ สียหายออก ๒-๓ เมตร
เพื่อลดน�้ำหนักกดทับ ที่อาจท�ำให้ถนนทรุดตัวเพิ่มขึ้น
และท�ำการปูผิวชั่วคราว
เร่งคืนผิวจราจรเป็นการถาวร
การป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ออกประกาศลดน�ำ้ หนักรถบรรทุก
เร่งเจาะส�ำรวจดินของถนนทีม่ คี วามเสีย่ งทุกสายทาง
เพื่อออกแบบปรับปรุง ป้องกันการทรุดตัวของคันทาง
ท�ำแผนปรับปรุงถนน โดยจัดล�ำดับความเร่งด่วน
ตามความเสี่ยง พร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากรัฐบาล

•
•
•
•
•
•

• บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ ให้มกี ารบริหาร

จัดการขุดลอกคลอง และการเปิดปิดประตูระบายน�้ำ
เพื่อช่วยรักษาระดับน�้ำในคลอง อันจะเป็นการรักษา
เสถียรภาพของคันทาง
เข้มงวดกวดขันการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับ
น�ำ้ หนักรถบรรทุก โดยปฏิบตั กิ ารร่วมกับทหารต�ำรวจในพืน้ ที่
จัดท�ำคู่มือแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาถนนที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัว
ส�ำรวจข้อมูลโครงข่าย และความแข็งแรงของถนน
เลียบคลองชลประทานที่มีความเสี่ยง
ผูบ้ ริหารกระทรวงคมนาคม และกรมทางหลวงชนบท
ออกตรวจพื้นที่ ติดตาม และแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด
กระทรวงฯ ได้ทำ� ความเข้าใจกับประชาชนผ่านสือ่ ถึง
สาเหตุของการทรุดตัว ป้องกันแก้ไข และขอให้ประชาชน
ช่วยกันสอดส่องดูแล แจ้งเตือน เมือ่ พบรอยร้าวของถนน
และเฝ้าระวังรถบรรทุกหนัก เพื่อความปลอดภัย

•
•
•
•

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
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เทิดทูนสถาบัน

ฝนหลวง

น�ำ้ จากฟ้าเพือ่ ปวงประชาไทย
“ขาพเจ
าแหงนดู
ทองฟ
านั
้ พัดผานที
แ
งไป
่ หงแล
้
้
้ ้ า และพบวามี
้
้
่ เมฆเป็ นจ�ำนวนมาก แตเมฆเหล
่
่ น
่
วิธีแกไขอยู
ที
จ
้ ตกลงมาเป็ นฝนในทองถิ
น
้
่ ะให้เมฆเหลานั
่ นัน
้
้
่ ว่ า่ จะท�ำอยางไรที
่
่ น
ความคิดนัน
้ เป็ นจุดเริม
ำฝนเทียม”
่ ตนของโครงการท�
้

จากพระราชบันทึกของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “Rainmaking Story”
ที่พระราชทานผ่านกองงานส่วนพระองค์ พ.ศ. ๒๕๔๓ สะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์
เริ่มแรกที่ก่อให้เกิด “ที่มาของพระราชด�ำริฝนหลวง” ขณะที่พระองค์เสด็จฯ เยี่ยม
ประชาชนในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร ๑๕ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง
วันที่ ๒-๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ ครั้งนั้นทรงพบเห็นความเดือดร้อนของประชาชน
อันเนื่องมาจากความผันแปรไม่แน่นอนของฝนธรรมชาติ
“ฝนหลวง” จึงก�ำเนิดขึ้นด้วยน�้ำพระราชหฤทัยของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงห่วงใยความทุกข์ยาก
ของพสกนิกร จึงมีพระราชด�ำริคน้ หาวิธกี ารทีจ่ ะท�ำให้เกิด
“ฝน” นอกเหนือจากจากธรรมชาติ โดยเริ่มทดลองท�ำ
ฝนหลวงครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๑๒ โดยน�ำ
เทคโนโลยีทันสมัยและทรัพยากรที่มีอยู่ มาประยุกต์กับ
ศักยภาพของการเกิดฝนในเขตร้อน
จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา ๖ ทศวรรษที่ “ฝนหลวง”
บ�ำบัดทุกข์ให้ปวงประชา ชุบชีวิตเกษตรกรทั่วทุกภาค
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระสติปัญญา
และพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ ให้กบั การค้นคว้าทดลอง
อย่างจริงจัง หลายครั้งพระองค์จะทรงลงมาบัญชาการ
ปฏิบัติการด้วยพระองค์เอง และทุ ก ครั้ ง ก็ ช ่ ว ยคลาย
สถานการณ์วิกฤตได้เสมอ
จากปรากฏการณ์เอลนีโญ ฝนทิง้ ช่วงในฤดูฝนปี ๒๕๕๘
นับเป็นภัยแล้งรุนแรงในรอบหลายปี พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั แม้จะประทับ ณ โรงพยาบาลศิรริ าช ก็ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตงั้ “ศูนย์ฝนหลวงพิเศษ” ขึน้ ที่
จังหวัดนครสวรรค์และเชียงใหม่ เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน
แก่ราษฎรในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ เจ้าพระยาและภาคเหนือ เพือ่ เติมน�ำ้
ลงเขือ่ นทีน่ อ้ ยถึงขัน้ วิกฤต ได้แก่ เขือ่ นภูมพิ ล จังหวัดตาก
เขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
และสระบุรี และเขือ่ นแควน้อยบ�ำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม-๓๑ สิงหาคมที่ผ่านมา
รวมระยะเวลา ๖๐ วัน ขึ้นบินทั้งหมด ๑,๔๒๐ เที่ยว
รวมชั่วโมงบิน ๒,๐๘๑ ชั่วโมง

ผลส�ำเร็จจากปฏิบัติการครั้งนี้ ช่วยให้ ๑๕ จังหวัดที่
ประกาศเป็นพืน้ ทีภ่ ยั แล้งพ้นวิกฤต อีกทัง้ ยังเพิม่ ปริมาณน�ำ้
ไหลเข้าเขือ่ นได้มากขึน้ ไม่เพียงช่วยชาวลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยา
ในภาคใต้ตอนล่างทีป่ ระสบปัญหา “หมอกควัน” ทีส่ ง่ ผล
มาจากอินโดนีเซียในช่วงตุลาคม “ฝนหลวง” ก็เข้าไปแก้ไข
ปัญหา โดยท�ำให้น�้ำฝนเป็นตัวจับและควบรวมกับควัน
ฝุ่นละออง ช่วยท�ำให้อนุภาคฝุ่นละอองมีนำ�้ หนักมาก ไม่
สามารถลอยตัวฟุง้ อยูใ่ นอากาศ และตกลงสูพ่ นื้ ดินในทีส่ ดุ
นับตั้งแต่ก�ำเนิดฝนหลวง ความส�ำคัญของฝนหลวง
จึงมีมากขึ้นเรื่อย ๆ กระทั่งปี ๒๕๑๘ รัฐบาลตราพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง “ส�ำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง” ขึ้นใน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนปี ๒๕๓๕
ยกฐานะขึ้นเป็น “ส�ำนักฝนหลวงและการบินเกษตร”
โดยรวมกับ “กองการบินเกษตร” ท�ำให้มภี ารกิจมากขึน้
และปี ๒๕๕๖ ก้าวเป็น “กรมฝนหลวงและการบินเกษตร”
เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ก ารฝนหลวงรวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และคล่ อ งตั ว ในการท� ำ งานร่ ว มกั บ ส่ ว นราชการอื่ น
โดยปัจจุบันมีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทุกภาค ๕ ศูนย์
ภาคเหนื อ ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ภาคกลางที่ จั ง หวั ด
นครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวั นออกที่ จั ง หวั ดระยอง และภาคใต้ ที่จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี ดูแลพื้นที่ ๒๕ ลุ่มน�ำ้ หลัก ๓๖ เขื่อน
ทุกปีฝนหลวงจะเริ่มปฏิบัติงานตามแผนหลักช่วง
มีนาคม-เมษายน เน้นท�ำน�้ำฝนเพื่อสร้างความชุ่มชื้น
ให้พนื้ ทีเ่ กษตรและป่าไม้ ป้องกันไฟป่า พฤษภาคม-กันยายน
จะเข้าไปท�ำฝนหลวงในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง

ใครที่ประสบปัญหาสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มใน
เว็บไซต์ของกรมฝนหลวง หรือแจ้งกับอาสาสมัครหรือผูว้ า่
ราชการจังหวัด โดยเฉลี่ยจะมีประชาชนแจ้งขอฝนหลวง
๕,๐๐๐ รายทุกปี กระทั่งสิงหาคม-ตุลาคม กรมฝนหลวง
จะประสานกั บ กรมชลประทานเพื่ อ ดู น�้ ำ แต่ ล ะเขื่ อ น
หากเขือ่ นไหนมีปริมาณน�ำ้ ต�ำ่ ก็จะไปเติมให้ เพือ่ ให้มนี ำ�้ ใช้
เป็นต้นทุนในปีแล้งถัดไป รวมถึง “ภารกิจนอกแผน”
กรณีมีปัญหาอื่นเข้ามา เช่น ปัญหาหมอกควัน เป็นต้น
ซึ่ ง ทุ ก ปฏิ บั ติ ก ารจะด� ำ เนิ น การตาม “ต� ำ ราฝนหลวง
พระราชทาน” ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ซึ่ ง นั บ เป็ น เทคโนโลยี ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ข องมวลมนุ ษ ยชาติ
ในการ “เอาชนะภัยธรรมชาติ” ประกอบด้วย ๖ ขั้นตอน
มหัศจรรย์การท�ำฝน คือ ๑. ก่อกวน ๒. เลี้ยงให้อ้วน
๓. โจมตี ๔. การเพิ่ ม ปริ ม าณน�้ ำ ฝนที่ ต กลงสู ่ พื้ น ดิ น
๕. การโจมตี เ มฆเย็ น ด้ ว ยพลุ ซิ ล เวอร์ ไ อโอไดด์ และ
๖. การโจมตีเมฆเย็นแบบซูเปอร์แซนด์วิช
ด้วยนวัตกรรมฝนหลวงที่ช่วยให้ประชาชนพ้นจาก
ความเดือดร้อน ท�ำให้หลายประเทศให้ความสนใจ และท�ำเรือ่ ง
ขอเข้ามาเรียนรู้ฝนหลวง เพื่อน�ำกลับไปแก้ปัญหาต่าง ๆ
ในประเทศของตน อาทิ ประเทศในกลุม่ อาเซียน พม่า ลาว
เขมร รวมถึงสิงคโปร์ จีน จอร์แดน โอมาน เป็นต้น ด้วยเหตุที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์
พระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลก ทีท่ รงได้รบั สิทธิบตั ร
ฝนหลวง โดย ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ส�ำนักสิทธิบัตร
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาแห่งประเทศไทย ได้ขอพระราชทาน
ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตร “การดัดแปลงสภาพอากาศ
เพื่อให้เกิดฝน”
นอกจากนี้ ส�ำนักสิทธิบตั รแห่งสหภาพยุโรป ทูลเกล้าฯ
ถวายสิทธิบัตร “Weather Modification by Royal
Rainmaking Technology” ซึง่ สิทธิคมุ้ ครองในกลุม่ ประเทศ
สมาชิกแห่งสหภาพยุโรปรวม ๓๐ ประเทศ รวมทัง้ ส�ำนักงาน
สิ ท ธิ บั ต รแห่ ง เขตปกครองพิ เ ศษฮ่ อ งกง สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบตั รภายใต้ชอื่ เดียวกัน
ฝนหลวงเกิดจากน�ำ้ พระราชหฤทัยทีเ่ ปีย่ มด้วยพระเมตตา
และพระกรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้ทรงสอดส่องดูแลทุกข์สุขและห่วงใยทุกชีวิตโดยแท้

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

6

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

7

ประชาคมอาเซียน
เกษตรกรรม

พลิกวิกฤต เป็นโอกาส
เกษตรกรรวมใจ
ปลูกพืชใช้น�้ำน้อย

การที่ไทยต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งในปีนี้ ย่อมส่งผลกระทบกับประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเกษตรกร
ปัจจุบันสถานการณ์น�้ำในเขื่อนหลักของประเทศมีปริมาณน�้ำน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ รวมถึงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดท�ำมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่
ที่ประสบภัยแล้งอย่างเร่งด่วน โดยมีการรณรงค์ให้ปรับเปลี่ยนพืชที่จะท�ำการเพาะปลูก เป็นพืชที่ใช้น�้ำน้อย อายุสั้น
และเป็นพืชที่มีตลาดรองรับ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชตระกูลถั่ว เพื่อช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ปรับตัวรับผลกระทบภัยแล้ง

• เกษตรกรควรเรียนรูก้ ารจัดการระบบการปลูกข้าว
ที่เหมาะสม (Cropping Pattern)
• ปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชใช้น�้ำน้อยกว่าข้าว

ซึง่ ขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จดั ท�ำคูม่ อื การปลูกพืช
ใช้นำ�้ น้อย สามารถ Download ได้ทาง www.doae.go.th
เกษตรกรควรรวมกลุ่ม เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ท�ำให้บริหารจัดการพื้นที่การเพาะปลูกพืชได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป
เกษตรกรควรศึ ก ษาตลาดอย่ า งเหมาะสมให้
สอดคล้องกับในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถขอรับค�ำแนะน�ำการปรับตัว
ในปัญหาภัยแล้ง ได้ทสี่ ำ� นักงานเกษตรอ�ำเภอ และส�ำนักงาน
เกษตรจังหวัดทุกแห่งใกล้บ้านท่าน

•
•

เตรียมการก่อนถึงภัยแล้ง

• เกษตรกรควรเตรียมการจัดหาแหล่งน�้ำ ร่วมกับ
การบริหารจัดการน�้ำในพื้นที่
• เกษตรกรควรมีการวางแผนการผลิตและศึกษา

วิธีการเพาะปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับฤดูกาล
เช่น มีการปลูกพืชที่ใช้น�้ำน้อย พืชอายุสั้น และพืชที่มี
ตลาดรองรับในช่วงฤดูแล้ง เป็นต้น

ดูแลผลผลิตในช่วงภัยแล้ง

• เกษตรกรควรป้องกันการระเหยของน�้ำในแปลง

โดยใช้วสั ดุคลุมดิน เช่น เศษหญ้า ใบไม้ ปุย๋ อินทรีย์ ฟางข้าว
ชานอ้อย แกลบ ขุยมะพร้าว ซากวัชพืช เพื่อช่วยชะลอ
การระเหยน�ำ้ จากผิวดิน รักษาความชื้นให้แก่ดิน
เกษตรกรควรหมั่นส�ำรวจพืชในแปลงปลูกอย่าง
สม�ำ่ เสมอ หากพบการระบาดให้ทำ� การควบคุม และควรเลือก
ใช้วิธีที่ปลอดภัยส�ำหรับตัวเกษตรกร

•

ตัวอย่างแห่งความส�ำเร็จ

เกษตรกรเมื อ งนนท์ พลิ ก วิ ก ฤตเป็ น โอกาส
ปลูกพืชน�้ำน้อย สู้ภัยแล้ง
เมือ่ เปรียบเทียบในปีทผี่ า่ น ๆ มา ปริมาณน�ำ้ ในเขือ่ นและ
อ่างเก็บน�ำ้ ต่าง ๆ ทัว่ ประเทศมีปริมาณลดน้อยลง ซึง่ ส่งผล
กระทบต่อเกษตรกรทีก่ ำ� ลังเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้งนี้ โดยเฉพาะเกษตรกรทีค่ ดิ จะปลูกข้าว ต้องพบ
ความเสี่ยงต่อความเสียหาย การปลูกพืชที่ใช้น�้ำน้อย
เป็นทางเลือกหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วง
วิกฤตภัยแล้งนี้ ดังตัวอย่างเกษตรกรของจังหวัดนนทบุรี
นายวีระพงศ์ นุชมี เกษตรกรต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี หนึง่ ในเกษตรกรทีแ่ ก้ไขปัญหา
วิกฤตภัยแล้งได้สำ� เร็จ โดยการเปลีย่ นจากการท�ำนามาเป็น

ท�ำสวนผัก เปิดเผยว่า ตนเองมีพน้ื ทีท่ ำ� การเกษตรจ�ำนวน
๒๒ ไร่ ซึง่ แต่เดิมท�ำนาทัง้ หมด แต่ประสบปัญหาภัยแล้ง
น�้ำไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าว รวมทั้งราคาข้าวที่ตกต�่ำ
แต่ได้รบั ค�ำแนะน�ำจากเกษตรต�ำบล ให้ทดลองปรับเปลีย่ น
มาปลูกผักจ�ำนวน ๘ ไร่ ในช่วงปลายปี ๒๕๕๗ ผักทีป่ ลูก
ประกอบด้วย คะน้า ผักกาดหอม โหระพา แตงกวา ฯลฯ
เนือ่ งจากใช้นำ�้ น้อย อายุเก็บเกีย่ วสัน้ เมือ่ จ�ำหน่ายผลผลิต
ปรากฏว่า มีรายได้ดกี ว่าการปลูกข้าว หากมีการวางแผน
การปลูกทีด่ ี จะสร้างรายได้ให้กบั ครอบครัวได้ตลอดทัง้ ปี
และมีแผนจะลดพืน้ ทีป่ ลูกข้าวเพิม่ อีก ๔ ไร่ หลังจากเก็บเกีย่ ว
ผลผลิตข้าวเสร็จในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙
ซึง่ ในช่วงฤดูแล้ง ผักแต่ละชนิดจะมีราคาสูง เป็นโอกาส
ทีด่ สี ำ� หรับเกษตรกร ทีม่ แี หล่งน�ำ้ เป็นของตัวเอง และเพียงพอ
ต่อการเพาะปลูกผัก ทัง้ นีก้ ารปลูกควรมีการศึกษาราคาของ
ผักแต่ละชนิด รวมทัง้ วางแผนการปลูก เพือ่ ให้ผลผลิตออก
ในช่วงทีต่ ลาดมีความต้องการและได้ราคาสูง ปลูกพืชผัก
หลากหลายชนิดเพือ่ ลดความเสีย่ งในเรือ่ งราคา เพราะถ้า
พืชชนิดใดชนิดหนึง่ มีปญ
ั หาด้านการตลาดหรือราคาตกต�ำ่
ก็ยังมีพืชชนิดอื่น ๆ ช่วยทดแทนรายได้
ด้านนายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี
เปิดเผยว่า จังหวัดนนทบุรีมีพื้นที่ทางการเกษตรจ�ำนวน
๑๓๓,๐๕๙ ไร่ ประกอบด้วย พืน้ ทีป่ ลูกข้าว ๑๑๓,๓๕๔ ไร่

พืชผัก ๓,๔๔๒ ไร่ ไม้ผลไม้ยนื ต้น ๑๐,๔๐๓ ไร่ และไม้ดอก
ไม้ประดับ ๕,๑๐๗ ไร่ ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
และส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ ได้ดำ� เนินมาตรการ
ส่งเสริมความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพือ่ ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน โดยให้เสนอโครงการตามความต้องการของ
ชุมชน ผ่านกระบวนการศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจ�ำต�ำบล (ศบกต.) โดยมีเป้าหมายเป็น
เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังปี ๒๕๕๘/๕๙ ผ่านเวทีชุมชน
เมือ่ ตุลาคมทีผ่ า่ นมา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด
๔,๘๗๕ ราย แบ่งเป็นความต้องการ ๓ ด้าน คือ ด้านพืช
๓,๑๙๑ ราย ด้านประมง ๘๖๖ ราย และด้านปศุสัตว์
๘๓๘ ราย ซึง่ เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ จะได้รบั ปัจจัย
สนับสนุนในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๘
ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางแผนไว้
การปลูกถั่วเขียวทดแทนข้าวนาปรัง
กรมวิ ช าการเกษตรเดิ น หน้ า แก้ ป ั ญ หาภั ย แล้ ง
โดยส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ ได้ส่งเสริม
ให้เกษตรกรบ้านกระบวยทองใต้ ต�ำบลละหาร อ�ำเภอ
บึงสามัคคี จังหวัดก�ำแพงเพชร ปลูกถั่วเขียวทดแทน
ข้าวนาปรัง เนื่องจากน�้ำชลประทานไม่เพียงพอ โดยมี
การประชุมชี้แจงท�ำความเข้าใจกับเกษตรกร พร้อมกับ
การให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว การใช้ปุ๋ย
อย่างถูกต้องและเหมาะสม การผสมปุย๋ ใช้เอง การป้องกัน
ก�ำจัดแมลงศัตรูพชื และการสาธิตการใช้เครือ่ งปลูก โดยเน้น
ให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ ๕-๖ กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยใส่ปุ๋ยรองพื้นขณะเตรียมดิน
จากนั้นยังได้จัดท�ำแปลงต้นแบบการผลิตถั่วเขียว
หลังนา กับเกษตรกรจ�ำนวน ๕ ราย รายละ ๕ ไร่ พร้อมกับ
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวและปุ๋ยเคมี และสนับสนุน
เฉพาะเมล็ดพันธุถ์ วั่ เขียวให้กบั เกษตรกรทีส่ นใจอีก ๓๕ ราย
รายละ ๒๐ กิโลกรัม รวมเป็นพื้นที่ปลูกถั่วเขียวประมาณ
๑,๕๐๐ ไร่ ปัจจุบนั ถัว่ เขียวอยูใ่ นระยะออกดอกและติดฝัก
เกษตรกรมีความพึงพอใจ ต้นถั่วเขียวมีการเจริญเติบโต
ทีส่ ม�ำ่ เสมอ ต้นโต ใบใหญ่ หนา คาดว่าจะเก็บเกีย่ วผลผลิต
ได้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

เกษตรกรบ้านกระบวยทองใต้ ผูป้ ลูกถัว่ เขียวทดแทนข้าวนาปรัง

เกษตรกรต้นแบบ

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท กรมวิชาการเกษตร แจ้งว่า
เกษตรกรประสบความส�ำเร็จในการปลูกถั่วเขียว ซึ่งเป็น
พืชไร่ใช้น�้ำน้อยมี ๒ กลุ่ม คือ เกษตรกรปลูกถั่วเขียวใน
ฤดูแล้ง และปลายฤดูฝน ดังนี้ี
๑. การปลูกในฤดูแล้ง มีพื้นที่ปลูกในเขตอ�ำเภอ
หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท และ อ�ำเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค์ เป็นพื้นที่ท�ำนาและอยู่นอกเขตชลประทาน
การปลูกพืชต้องอาศัยน�ำ้ ฝนเท่านัน้ จึงสามารถปลูกได้เฉพาะ
ข้าวนาปี โดยเกษตรกรจะรอฝนให้มปี ริมาณเพียงพอส�ำหรับ
ปลูกข้าวช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณฝน
ในแต่ละปี หากฝนตกล่าช้า เกษตรกรก็จะปลูกข้าวล่าช้า
ตามไปด้วย หลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ในกรณีที่ดินมี
ความชื้น เกษตรกรจะปลูกถั่วเขียวต่อทันทีช่วงเดือน
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูแล้ง แต่ในกรณีที่ดิน
มีความชืน้ ไม่เพียงพอ เกษตรกรจะปล่อยพืน้ ทีป่ ลูกว่างไว้
ดังนัน้ การปลูกพืชไร่ใช้นำ�้ น้อยของเกษตรกรในเขตพืน้ ทีน่ ี้
ต้องตรวจสอบความชื้นของดินก่อนการปลูกถั่วเขียว
๒. การปลูกปลายฤดูฝน มีพนื้ ทีป่ ลูกในเขต อ�ำเภอ
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และ อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอโคกตูม
จังหวัดลพบุรี เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน ลักษณะดิน
เป็นดินด�ำและร่วนซุย เหมาะกับการปลูกพืชไร่ช่วงเดือน
เมษายน-สิงหาคม ปลูกพืชหลักคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หลังการเก็บเกี่ยวพืชหลัก จะท�ำการปลูกพืชไร่ที่ทนแล้ง
เดิมเกษตรกรนิยมปลูกทานตะวันและข้าวฟ่าง แต่เนือ่ งจาก
ราคารับซื้อไม่ดี จึงเปลี่ยนมาปลูกถั่วเขียวหลังการปลูก
พืชหลักแทน และหลังเก็บเกีย่ วถัว่ เขียว จะท�ำการไถกลบ
ซากถั่วเขียวเพื่อบ�ำรุงดิน และรอปลูกพืชในปีถัดไป
ด้านต้นทุนการปลูกถัว่ เขียวของเกษตรกรพบว่า มีปจั จัย
หลายอย่างทีท่ ำ� ให้ตน้ ทุนแต่ละพืน้ ทีแ่ ตกต่างกัน แต่ปจั จัย
ส�ำคัญ คือ การระบาดของศัตรูพชื เช่น เพลีย้ หนอนกระทูผ้ กั
หนอนเจาะฝัก เป็นต้น กรณีทมี่ กี ารระบาดของแมลงศัตรู
ไม่มาก ต้นทุนการผลิตประมาณ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ บาทต่อไร่
ถ้ามีการระบาดหนัก ต้นทุนสูงถึง ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาทต่อไร่
โดยในฤดูแล้งสามารถจ�ำหน่ายได้ราคา ๓๐-๔๐ บาท
ต่อกิโลกรัม และฤดูฝนราคา ๒๘-๓๕ บาทต่อกิโลกรัม
ศูนย์วจิ ยั พืชไร่ชยั นาท จึงได้สง่ เสริมให้เกษตรกรปลูก
ถัว่ เขียว เพือ่ เป็นเกษตรกรเครือข่ายในการผลิตเมล็ดพันธุ์
ให้ กั บ ศู น ย์ ฯ เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ข องศู น ย์ ฯ มี ไ ม่ เ พี ย งพอ
โดยการแนะน�ำเทคโนโลยีการปลูก ตั้งแต่การเตรียมดิน
การปลูก การดูแลรักษา การจัดการโรคแมลงและวัชพืช
การตรวจสอบพันธุ์ปน และการเก็บเกี่ยวให้กับเกษตรกร
พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุถ์ วั่ เขียว ทีผ่ า่ นมาพบว่าเกษตรกร
มีความตั้งใจน�ำเทคโนโลยีไปใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์
ถัว่ เขียวอย่างดี โดยศูนย์ฯ ได้เข้าไปดูแลแนะน�ำเกษตรกร
อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้ได้ผลผลิตสูงและมีคณ
ุ ภาพ ปัญหาที่
เกษตรกรส่วนใหญ่พบ คือ การระบาดศัตรูพชื จ�ำพวกหนอน
เฉลีย่ พ่นสารเคมีปอ้ งกันก�ำจัด ๓-๕ ครัง้ ต่อ ๑ ฤดูปลูก และมี
การใส่ปุ๋ยเกล็ดพ่นให้ทางใบกับถั่วเขียวเพิ่มเติมด้วย
ซึง่ เป็นขัน้ ตอนและการจัดการของเกษตรกรเอง เกษตรกร
ทั้ง ๒ กลุ่มนี้จึงเป็นเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและมี
คุณภาพของศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
						

สถานการณ์น�้ำใน ๔ เขื่อนหลัก

สถานการณ์นำ�้ ใน ๔ เขือ่ นหลัก วันที่ ๑๙ มกราคม
๒๕๕๙ มีปริมาณน�ำ้ ต้นทุนใช้การได้รวมกัน ๓,๖๐๑
ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า ปี ก ่ อ น ๒,๘๗๐
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะมีเพียงพอเฉพาะการอุปโภค
บริโภคและรักษาระบบนิเวศ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๙ (ไม่มีแผนการส่งน�ำ้ เพื่อการเกษตร)
แผนการจัดสรรน�ำ้ ฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๘ / ๒๕๕๙
กรมชลประทาน วางแผนการใช้ น�้ ำ จาก
อ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่ และอ่างเก็บน�้ำขนาดกลาง
ทั้งประเทศ ในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ (วันที่
๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙)
ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปริมาตรน�้ำต้นทุน
สามารถใช้การได้ ๒๐,๐๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร
โดยวางแผนจั ด สรรน�้ ำ ทั้ ง ประเทศ ๑๑,๑๒๐
ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร ตามล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ คื อ
เพือ่ อุปโภคบริโภค ๒,๑๗๓ ล้านลูกบาศก์เมตร รักษา
ระบบนิเวศและอื่น ๆ ๕,๔๘๗ ล้านลูกบาศก์เมตร
เกษตรกรรม ๓,๒๖๔ ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร และ
อุ ต สาหกรรม ๑๙๖ ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร โดย
จัดสรรน�้ำในลุ่มเจ้าพระยา ๒,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร
(เขือ่ นภูมพิ ลและสิรกิ ติ ิ์ ๒,๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
เขื่อนแควน้อยบ�ำรุงแดน ๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
เขือ่ นป่าสักฯ ๓๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร) แยกเป็นเพือ่
อุปโภคบริโภค ๑,๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร การรักษา
ระบบนิเวศและอื่น ๆ ๑,๓๘๕ ล้านลูกบาศก์เมตร
เพื่ อ การเกษตร ๔๐๐ ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร และ
อุตสาหกรรม ๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร
ผลการจัดสรรน�ำ้
อ่างเก็บน�ำ้ ขนาดใหญ่และอ่างเก็บน�ำ้ ขนาดกลาง
ทัง้ ประเทศ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘- ปัจจุบนั
ใช้น�้ำไปแล้ว ๒,๑๐๙ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ ๑๙ ของแผนจัดสรรน�้ำ ส่วนในเขตลุ่มน�้ำ
เจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ ป่าสักฯ)
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-ปัจจุบัน ใช้น�้ำ
ไปแล้ว ๑,๑๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ
๓๙ ของแผนจัดสรรน�ำ้

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล
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ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ชุมชน สังคม

กปน. กปภ. ผนึกก�ำลัง
ทุกภาคส่วน รับมือภัยแล้ง
สถานการณ์ ภั ย แล้ ง ในปี ๒๕๕๙ ที่ ค าดว่ า จะมี ค วามรุ น แรงและยาวนาน
กระทรวงมหาดไทยจึ ง ได้ ก� ำ ชั บ ให้ ก ารประปานครหลวงและการประปา
ส่ ว นภู มิ ภ าค ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด เตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ ภั ย แล้ ง
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน อาทิ การมอบส่วนลดให้ผู้ที่
ประหยัดน�ำ้ บริการส�ำรวจหาท่อรัว่ ฟรี และการเปิดสายด่วน ๒๔ ชัว่ โมง เป็นต้น
การประปานครหลวง (กปน.) ได้เตรียมแผนรับมือ
ภั ย แล้ ง และจู ง ใจให้ ร ่ ว มมื อ กั น ใช้ น�้ ำอย่ า งประหยั ด
ในภาวะวิกฤตภัยแล้ง ดังนี้
ประสานความร่วมมือกรมชลประทาน ในการควบคุม
ระดับการระบายน�ำ้ ในแม่นำ�้ เจ้าพระยาให้เหมาะสม เพือ่ ให้
กระทบต่อคุณภาพน�ำ้ ดิบเพือ่ การผลิตน�ำ้ ประปาน้อยทีส่ ดุ
พร้อมประสานความร่วมมือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
หากสภาพอากาศมีความพร้อม จะด�ำเนินการท�ำฝนเทียม
เพือ่ เพิม่ ปริมาณน�ำ้ ในแม่นำ�้ เจ้าพระยา
รีไซเคิลน�้ำในกระบวนการผลิต ลดการผลิตน�ำ้
๑๐% ที่โรงงานผลิตน�้ำบางเขน และปรับลดแรงดันน�้ำ
ช่วงกลางคืน เพือ่ ปรับลดพฤติกรรมการใช้นำ�้ ของประชาชน
เตรียมจุดจ่ายน�้ำฟรี ๓๓ จุด ทั่วพื้นที่
บริการส�ำรวจหาท่อรัว่ ฟรี ส�ำหรับผูใ้ ช้นำ�้ ทีค่ า่ น�ำ้

•

•
•
•

แพงขึ้นเท่าตัว เพื่อลดการสูญเสียน�้ำ พร้อมรณรงค์ให้
ประชาชนใช้นำ�้ อย่างประหยัด ผ่านกิจกรรม “ช่วยราษฎร์
ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน�ำ้ ประปา” ซึง่ ด�ำเนินการในปีที่
แล้ว และจะรณรงค์ต่อเนื่องในปีนี้
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ส�ำนักงานประปา
หรือศูนย์บริการประชาชน โทร. ๑๑๒๕ ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
ส�ำหรับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้เตรียม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งดังต่อไปนี้
แนวทางแก้ไขปัญหาน�้ำดิบ โดยวางมาตรการ
บริหารจัดการแหล่งน�ำ้ ดิบ เพือ่ ประเมินปริมาณน�ำ้ ต้นทุน
และวางแผนบริหารจัดการแหล่งน�้ำดิบให้สอดคล้อง
กั บ สถานการณ์ น�้ ำ ส� ำ รวจและประเมิ น แหล่งน�้ ำ ดิ บ
พร้อมส�ำรวจแหล่งน�้ำส�ำรองที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย แล้ ง

โดยได้ เ ตรี ย มพร้ อ มในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
โดยใช้เงินงบประมาณปี ๒๕๕๙ รวม ๒,๐๙๗ ล้านบาท
มาตรการประชาสัมพันธ์สถานการณ์ภัยแล้ง
และรณรงค์ ป ระหยั ด น�้ ำ โดยก� ำ หนดแนวทาง
การประชาสั ม พั น ธ์ อ งค์ ก รภายใต้ แ นวคิ ด “น�้ ำ ดิ บ
มีเหลือน้อย ใช้สอยต้องประหยัด”
มาตรการช่ว ยเหลือ ประชาชนในขณะเกิด
ภัยแล้ง อาทิ ๑) จ่ายน�ำ้ โดยไม่คดิ มูลค่าให้แก่ประชาชน
ทีข่ าดแคลนน�ำ้ อุปโภค–บริโภค ๒) กปภ.สาขา ใช้รถบรรทุก
แจกจ่ า ยน�้ ำ ให้ กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ป ระสบภั ย แล้ ง
๓) กปภ.สาขา เข้ า ร่ ว มโครงการ ราษฎร์ รั ฐ ร่ ว มใจ
ช่วยภัยแล้ง โดย กปภ. ให้ประชาชนในท้องถิ่นมารับ
น�้ำฟรีได้ทุกสาขา ๔) ศูนย์ประปาทันใจช่วยเหลือลูกค้า
๒๔ ชั่วโมง สายด่วน ๑๖๖๒

โดยให้เฝ้าระวัง ๕ โรคนี้เป็นพิเศษ ได้แก่
๑. โรคอหิวาตกโรค ปีที่แล้วพบผู้ป่วย ๑๐๗ ราย
เสียชีวติ ๑ ราย ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่อาศัยในจังหวัดชายฝัง่ ทะเล
และจังหวัดชายแดน คาดว่าปีนจี้ ะยังพบผูป้ ว่ ยอหิวาตกโรค
ต่อเนื่อง โดยแบ่งความเสี่ยงเป็น ๓ กลุ่มจังหวัด คือ
๑) จังหวัดที่พบการเกิดโรคต่อเนื่อง สงขลา ตาก และ
ระยอง ๒) จังหวัดเสีย่ งสูง จังหวัดชายแดนไทย-ตอนกลาง
และตอนล่างของพม่า จังหวัดชายฝัง่ ทะเล และจังหวัดใหญ่
ที่เป็นจุดกระจายอาหารทะเล และ ๓) จังหวัดอื่น ๆ
อาจเกิดโรคได้ หากประชาชนยังกินอาหารดิบๆ สุกๆ
๒. โรคไทฟอยด์ ปีที่แล้วพบผู้ป่วย ๑,๕๖๑ ราย
ไม่มีผู้เสียชีวิต
๓. โรคอาหารเป็นพิษ ปีทแี่ ล้วพบผูป้ ว่ ย ๑๒๗,๒๑๕ ราย
ไม่มีผู้เสียชีวิต
๔. โรคอุจจาระร่วง ปีทแี่ ล้วพบผูป้ ว่ ย ๑,๐๗๔,๘๐๑ ราย
เสียชีวติ ๙ ราย
๕. โรคบิด ปีทแ่ี ล้วพบผูป้ ว่ ย ๒,๙๔๕ ราย เสียชีวติ ๑ ราย

สามารถลงพื้นที่เพื่อสอบสวนและควบคุมโรคได้ทันที
เพื่อไม่ให้โรคเกิดการแพร่ระบาด
อาการ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง ที่พบว่ามีผู้ป่วย
และเสียชีวิตมากที่สุดในแต่ละปี มีอาการถ่ายอุจจาระ
เหลวเป็นน�ำ้ หรือมีมกู ปวดท้อง คลืน่ ไส้อาเจียน ในเด็กเล็ก
หรือผูส้ งู อายุทขี่ าดน�ำ้ มาก จะใจสัน่ ผิวแห้ง ชีพจรเต้นเร็ว
ซึม หมดสติ และอาจเสียชีวิตได้
สาเหตุ เกิดจากการกินอาหารหรือดื่มน�้ำที่มีเชื้อโรค
เช่น อาหารที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ มีแมลงวันตอม หรือท�ำไว้
ล่วงหน้านาน อาหารค้างคืน การมีสุขอนามัยส่วนบุคคล
ที่ไม่ดี เช่น ไม่ล้างมือก่อนกินอาหารหรือหลังเข้าห้องน�้ำ
การใช้ช้อนและแก้วน�้ำร่วมกับผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อที่ยัง
ไม่แสดงอาการ
การดูแลรักษาผูป้ ว่ ย ในระยะแรกควรให้ดมื่ น�ำ้ หรือ
อาหารเหลว เช่น น�้ำข้าว น�้ำแกงจืด และดื่มสารละลาย
น�้ำตาลเกลือแร่ หรือผงโออาร์เอส หากอาการไม่ดีขึ้น
ให้รีบพบแพทย์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเล็ก กลุ่มที่
เสี่ยงต่อการเสียชีวิต
ค� ำ แนะน� ำ ส� ำ หรั บ ประชาชน ยึดหลัก “กินร้อน
ช้ อ นกลาง ล้ า งมื อ ” ดั ง นี้ ๑.กิ น สุ ก ร้ อ น กิ น อาหารที่
ปรุงสุกเสร็จใหม่ ๆ หากอาหารค้างมื้อให้อุ่นให้เดือด
๒.ใช้ ช้อ นกลาง ตักอาหารขณะกิน ร่ว มกับผู้อื่น และ
๓. ล้างมือด้วยสบูแ่ ละน�ำ้ ทุกครัง้ ก่อนกินอาหารและภายหลัง
จากการเข้าห้องน�้ำ นอกจากนี้ ควรท�ำความสะอาดครัว
ดื่มน�้ำสะอาด หรือน�้ำต้มสุก สอบถามได้ที่ สายด่วน
กรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒

•
•

•
•

สุขภาพ สาธารณสุข

รัฐร่วมมือคนไทย
ป้องกันโรคฤดูรอ้ น
นอกจากปัญหาภัยแล้งแล้ว รัฐบาลยังให้ความส�ำคัญ
กับการเฝ้าระวังโรคที่มักเกิดขึ้นในฤดูร้อน-แล้ง โดย
จัดให้มกี ารรณรงค์การรักษาความสะอาด และจัดตัง้
ทีมสอบสวนโรค คอยให้บริการประชาชนทัว่ ประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค คาดการณ์
สถานการณ์โรคติดต่อทางอาหารและน�้ำ ที่จะเกิดขึ้นใน
ฤดูรอ้ น-แล้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ๒๕๕๙

ฤดูรอ้ น-แล้ง อาจน�ำมาซึง่ โรคติดต่อทางอาหารและน�ำ้

ซึ่งคาดว่าโรคติดต่อทางอาหารและน�้ำทั้ง ๕ โรค
จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เพราะภาวะแล้งและขาดน�้ำกินน�ำ้ ใช้
กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ก�ำชับให้หน่วยงานในพื้นที่
ทัว่ ประเทศ รณรงค์เรือ่ งความสะอาดร้านอาหาร โรงงาน
ผลิตน�้ำดื่ม โรงงานผลิตน�้ำประปา โรงงานผลิตน�้ำแข็ง
โรงงานผลิตไอศกรีม ตลาดสด และห้องน�้ำสาธารณะ
รวมทั้ ง เฝ้ า ระวั ง โรค หากมี ร ายงานผู ้ ป ่ ว ยในพื้ น ที่
ทีมสอบสวนโรคเคลือ่ นทีเ่ ร็วไว กว่า ๑,๒๐๐ ทีมทัว่ ประเทศ

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
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คนบันดาลใจ

พลังสร้างสรรค์แห่งภาคเกษตรไทย
ผลส�ำเร็จจากการปลูกพืชใช้นำ�้ น้อย
จากปั ญ หาภั ย แล้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ท� ำ ให้ ป ริ ม าณน�้ ำ
ในเขื่อนหลักมีไม่เพียงพอต่อการท�ำเกษตรกรรม
รัฐบาลจึงรณรงค์ให้พี่น้องเกษตรกรหันมาปลูกพืช
ที่ใช้น�้ำน้อย เพื่อทดแทนการปลูกข้าวที่ใช้ปริมาณ
น�้ ำ มาก ซึ่ ง มี เ กษตรกรจ� ำ นวนมากให้ ค วามสนใจ
และลงมือปฏิบัติจนประสบผลส�ำเร็จ สร้างรายได้
อย่างงดงาม โดยเกษตรกรตั ว อย่ า งในคอลั ม น์
คนบันดาลใจฉบับนีค้ อื “นายวิเชียร คงรัก” เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวจากจังหวัดสิงห์บุรี

นายวิเชียร คงรัก เป็นเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว และต้ม
จ� ำ หน่ า ยเอง พื้ น ที่ ป ลู ก ประมาณ
๒.๕ ไร่ โดยแบ่งปลูกครัง้ ละ ๑/๒ งาน
สองอาทิตย์ปลูกครั้ง ปลูกหมุนเวียน
ตลอดทัง้ ปี เดิมปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว
เกษตรกรตัวอย่าง นายวิเชียร คงรัก ประสบความส�ำเร็จในการปลูกพืชใช้นำ�้ น้อย
พันธุผ์ สมเปิด รายได้ ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทจึงได้แนะน�ำ
ทดลองปลู ก ข้ า วโพดข้ า วเหนี ย วลู ก ผสมพั น ธุ ์ ชั ย นาท เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ของกรมวิ ช าการเกษตร ได้ แ ก่
๘๔-๑ ซึ่งเป็นพันธุ์รับรองเมื่อปี ๒๕๕๕ เป็นพันธุ์ที่ให้ วิธีการปฏิบัติ การดูแลรักษา การป้องกันก�ำจัดโรค
ผลผลิ ต สู ง และคุ ณ ภาพการบริ โ ภคดี และแนะน� ำ และแมลงศัตรู เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง และมีคุณภาพดี
ผลการทดลองปลูกของเกษตรกร พบว่า เกษตรกร
มี ค วามพึ ง พอใจในพั น ธุ ์ นี้ ม าก สามารถปลู ก และ
“ รายได้ ๔๘,๐๐๐ บาทตอไร
่ ่
จ�ำหน่ายได้ก�ำไรดี อีกทั้งยังมีรสชาติอร่อย ผลผลิต
รวมรายไดทั
ง
้
ปี
๑๔๐,๐๐๐
บาท
้
ฝั ก สดทั้ ง เปลื อ กประมาณ ๓,๒๐๐ กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่
จ�ำหน่ายเป็นฝักสดทั้งเปลือก และต้มจ�ำหน่ายเอง
ซึ่งตนทุ
้ นการผลิตประมาณ
คิดเป็นรายได้กว่า ๔๘,๐๐๐ บาทต่อไร่ รวมรายได้ทงั้ ปี
๗,๐๐๐ บาทตอไร
มี
ก
ำ
�
ไรสุ
ท
ธิ
่ ่
กว่า ๑๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณ
๗,๐๐๐ บาทต่ อ ไร่ ท� ำ ให้ มี ผ ลตอบแทนก� ำ ไรสุ ท ธิ
ประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาทตอไร
่ ่”
ประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาทต่อไร่เลยทีเดียว

ปฏิทินกิจกรรม

GEOINF0TECH 2016
๓-๕ กุมภาพันธ์

สทอภ. (GISTDA) หรือส�ำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ
(องค์ ก ารมหาชน) ภายใต้ ก ระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับ
กรมแผนที่ทหาร และ ๖ สมาคมวิชาชีพ
จัดงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศ
และภู มิ ส ารสนเทศ GEOINFOTECH
2016 นอกจากงานจะน�ำเสนอบทความ
วิ ช าการและผลงานวิ จั ย ยั ง มี กิ จ กรรม
การแสดงปาฐกถา บรรยายพิเศษจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ การแข่งขันโปรแกรมประยุกต์
และนิ ท รรศการเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
จากทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ น� ำ ไปสู ่
การพัฒนาประเทศ ผูท้ สี่ นใจด้านเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ ไม่ควรพลาด
รายละเอียดเพิ่มเติม http://geoinfotech.
gistda.or.th/2016/

ประกวดภาพถ่ายนกเหยี่ยว
วันนี้-๒๙ กุมภาพันธ์

เพื่ อ สร้ า งกระแสการเดิ น ทางของ
นั ก ถ่ า ยภาพ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ ่ ม ดู น ก
ครอบครัว และเยาวชน ให้ร่วมท่องเที่ยว
แบบรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
รวมทั้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมดู น ก
ในพื้ น ที่ “แหล่ ง รวมนอนดงเหยี่ ย วด� ำ
ทุ่งใหญ่ปากพลี” แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
แห่งใหม่ จังหวัดนครนายก เรียนรู้ศึกษา
ธรรมชาติผา่ นกิจกรรมท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
ธรรมชาติ และร่ ว มสนุ ก กั บ กิ จ กรรม
การประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “นกเหยีย่ วกับ
วิถีชุมชน ณ ทุ่งใหญ่ปากพลี นครนายก”
โดยก� ำ หนดส่ ง ภาพเข้ า ประกวดตั้ ง แต่
วันนี้-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สอบถาม
ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ททท.ส� ำ นั ก งาน
นครนายก โทร. (๐๓๗) ๓๑๒-๒๘๒ และ
(๐๓๗) ๓๑๒-๒๘๔

ปั่นจักรยานไทย-มาเลเซีย
๑๔ กุมภาพันธ์

ส� ำ นั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
จั ง หวั ด นราธิ ว าส ขอเชิ ญ นั ก ปั ่ น ร่ ว ม
กิจกรรมส�ำคัญ “โครงการส่งเสริมการปั่น
จักรยานท่องเทีย่ ว ไทย-มาเลเซีย ประจ�ำปี
๒๕๕๙” โดยใช้เส้นทางบูเกะบูงอ ประเทศ
มาเลเซีย-ฮาลาบาลา จังหวัดนราธิวาส
ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพือ่ ส่งเสริม
การท่องเทีย่ ว กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
สองประเทศ เกิ ด การรวมกลุ ่ ม นั ก ปั ่ น
จักรยานเพื่อการออกก�ำลังกาย และช่วย
ส่ ง เสริ มการมี สุข ภาพที่ ดี ซึ่ ง ถื อว่ า เป็น
การสร้ า งเจตคติ ที่ ดี ใ นด้ า นการออก
ก�ำลังกายของประชาชนทั้งสองประเทศ
โดยเปิดรับนักปั่นจ�ำนวนจ�ำกัด สอบถาม
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ส� ำ นั ก งาน
การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนราธิวาส
โทร. (๐๗๓) ๕๓๒-๑๖๒

วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีโลก
๑-๒๖ กุมภาพันธ์

ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้าง
ท�ำเนียบรัฐบาล กับการจัดงานทีน่ า่ สนใจ
ในเดือนแห่งความรัก “วิถีถิ่น วิถีไทย
วิ ถี โ ลก” งานที่ ถื อ เป็ น แหล่ ง รวม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ วั ฒ นธรรมสร้ า งสรรค์
ทุนวัฒนธรรม สร้างมูลค่าจากภูมปิ ญ
ั ญา
ไทยก้ า วไปทั่ ว โลก ในรู ป แบบตลาด
วัฒนธรรมสร้างสุข โดยมีนายกรัฐมนตรี
ให้ เ กี ย รติ ม าเป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด
ภายในงานมี ก ารออกร้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
งานฝี มื อ แสดงสิ น ค้ า พื้ น ถิ่ น จาก
ทั่ ว ทุ ก ภาค มหกรรมศิ ล ปะพื้ น บ้ า น
การออกร้านอาหารอร่อยของแต่ละท้องถิน่
มีงานศิลปะ ภาพยนตร์ งานออกแบบ
พร้ อ มการบริ ก ารแพทย์ แ ผนไทย
และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งไม่ควรพลาด
โดยเด็ดขาด

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

10 ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เฝ้าระวังภัยจากไฟป่า

ด้วยการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
การตรวจจับและป้องกันไฟป่า ในปัจจุบนั สามารถท�ำได้งา่ ยขึน้ ด้วยเทคโนโลยี
ทันสมัย โดยส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) หรื อ “สทอภ.” หรื อ ชื่ อ ย่ อ ภาษาอั ง กฤษว่ า “จิ ส ด้ า (GISTDA)”
ได้ใช้ขอ้ มูลภาพถ่ายดาวเทียมเพือ่ การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ไฟป่า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สทอภ. ท�ำหน้าทีใ่ นการให้บริการข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
บริการวิชาการจากดาวเทียมส�ำรวจทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้ ง การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศให้ เ ป็ น
ประโยชน์ตอ่ ประชาชน โดยหนึง่ ในภารกิจส�ำคัญคือ การเฝ้า
ระวังและติดตามหมอกควันและไฟป่า อาทิ ๑) การติดตาม
หมอกควันและไฟป่า ๒) การหาพื้นที่เผาไหม้ หรือพื้นที่
เกิดไฟไหม้ ๓) การจัดท�ำแผนทีค่ าดการณ์พนื้ ทีก่ ารเสีย่ ง
เกิดไฟป่าล่วงหน้า ๗ วัน ดังนี้

การติดตามหมอกควันและไฟป่า

สทอภ. ได้นำ� ข้อมูลดาวเทียมระบบโมดิส ทีต่ ดิ ตัง้ บน
ดาวเทียมเทอราและอควา ที่พัฒนาโดยองค์การนาซา
ซึ่งมีแถบการถ่ายภาพครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย และ
สามารถถ่ายภาพได้วันละ ๔ ช่วงเวลา มาประมวลผล
ต�ำแหน่งจุดความร้อน และจ�ำแนกแหล่งทีเ่ กิดจุดความร้อน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ซ้าย แสดงพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดไฟป่า อาทิ สีแดงคือเสีย่ งมาก สีเหลืองคือเสีย่ งน้อย สีเขียวคือไม่เสีย่ ง
ขวา แสดงต�ำแหน่งจุดความร้อนทีบ่ อกถึงคุณภาพอากาศ อาทิ สีสม้ คือมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก

ในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ตามลักษณะการใช้ทดี่ นิ ไว้ ๖ ประเภท ได้แก่
๑) ป่าอนุรักษ์ ๒) ป่าสงวนแห่งชาติ ๓) เขตการปฏิรูป
ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม (สปก.) ๔) พื้ น ที่ เ กษตรกรรม
๕) พื้นที่ริมทางหลวง (๒๕๐ เมตร) และ ๖) ชุมชนอื่น ๆ
และวิเคราะห์พนื้ ทีห่ มอกควันไฟ จากภาพสีผสมจริงของ
ข้อมูลดาวเทียมเทอราระบบโมดิส ด้วยวิธีการวิเคราะห์
เชิงวัตถุ พร้อมตรวจสอบด้วยสายตา

การวิเคราะห์หาพื้นที่เผาไหม้ (Burnt scar)

วิเคราะห์และค�ำนวณพื้นที่เผาไหม้ (burnt scar)
ด้วยการใช้คา่ ความแตกต่างของดัชนีการเผาไหม้ ทีค่ ำ� นวณจาก
ภาพดาวเทียมแลนด์แซท-๘ โดยใช้ภาพต่างช่วงเวลา
คือ ภาพก่อนเกิดและเมือ่ เกิดไฟป่า จากความสัมพันธ์คา่
การสะท้อนแสงพืน้ ทีเ่ กิดไฟป่า และข้อมูลพืน้ ทีข่ อบเขตต่าง ๆ
เช่น พืน้ ทีเ่ ขตป่าสงวนแห่งชาติ พืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ พืน้ ที่ สปก.

รวมถึงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ มาร่วมวิเคราะห์
โดยการซ้อนทับกัน เพือ่ ทราบพืน้ ทีเ่ กิดไฟป่า และหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เป็นต้น

คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าล่วงหน้า ๗ วัน

จัดท�ำแผนทีค่ าดการณ์พนื้ ทีเ่ สีย่ งเกิดไฟป่า โดยประเมิน
ด้วยแบบจ�ำลองคณิตศาสตร์ Model-Builder วิเคราะห์จาก
ปัจจัยเชิงพืน้ ที่ เช่น ๑) จุดความร้อนสะสมย้อนหลัง ๑๐ ปี
๒) จุดความร้อนสะสมปัจจุบัน ย้อนหลัง ๗ วัน ๓) ดัชนี
ความต่างความชืน้ ย้อนหลัง ๗ วัน ๔) ความถีพ่ นื้ ทีเ่ ผาไหม้
และ ๕) ประเภทการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เช่น ป่าผลัดใบ พืน้ ที่
เกษตรกรรม หรือแหล่งน�้ำ ฯลฯ
นอกจากนี้ สทอภ. ได้มกี ารรายงานสถานการณ์ไฟป่า
และหมอกควันรายวัน แก่ผสู้ นใจและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ผ่านทางเว็บไซต์ http://fire.gistda.or.th

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
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ปฏิรูปประเทศไทย

กฎหมายช่วยเหลือ เยียวยา ร่วมสูภ้ ยั แล้ง
แม้ปญ
ั หาภัยแล้งหรือภัยพิบตั อิ น่ื ๆ จะยากต่อการระงับ
ยับยั้งไม่ให้เกิดขึ้น แต่รัฐบาลก็ไม่เคยนิ่งนอนใจ
มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มอย่ า งเต็ ม ที่ เ พื่ อ รองรั บ
ผลกระทบ โดยตรวจสอบกฎหมายและระเบี ย บ
ที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือประชาชน ดังต่อไปนี้
๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการ เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัตวิ ธิ กี าร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ที่ ใ ห้ ส ่ ว นราชการมี ว งเงิ น
ทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน
ในระหว่างทีย่ งั ไม่ได้รบั เงินงบประมาณรายจ่าย โดยเป็น
การส�ำรองเงินล่วงหน้า ก�ำหนดวงเงินของแต่ละส่วน
ราชการไว้ และก�ำหนดผู้ที่มีอ�ำนาจจัดสรรเงินทดรอง
ราชการ ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมต่อภัยพิบตั นิ นั้ ๆ
นอกจากนี้ ยั ง ก� ำ หนดให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ทั้งในระดับจังหวัดและ
อ�ำเภอ โดยมีอำ� นาจหน้าทีส่ ำ� รวจความเสียหาย พิจารณา
ช่วยเหลือ ระดมสรรพก�ำลัง ประสานงานกับทุกหน่วย
อนุมตั คิ า่ ใช้จา่ ย รวมทัง้ จัดท�ำโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ก�ำลังคน อุปกรณ์เครื่องมือ ฯลฯ ที่จ�ำเป็น
จากส่วนกลาง อีกทัง้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สามารถก�ำหนดประเภทภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขนาดเล็ก
หรือเฉพาะหน้าได้
๒. พระราชบั ญ ญั ติ ส งเคราะห์ ผู ้ ป ระสบภั ย
เนือ่ งจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบตั งิ านของชาติ
หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ได้ก�ำหนดลักษณะผู้ประสบภัยและได้รับความคุ้มครอง
คือเป็นผู้ที่ถูกประทุษร้าย หรือได้รับอันตรายถึงขนาด
สูญเสียอวัยวะ หรือสมรรถภาพในการท�ำงานของอวัยวะ
ส่วนใดส่วนหนึง่ หรือทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บจนไม่สามารถ
ประกอบอาชี พ ได้ ต ามปกติ เพราะเหตุ ที่ บุ ค คลนั้ น
ช่วยเหลือราชการ หรือปฏิบตั งิ านของชาติ หรือช่วยเหลือ
บุคคลอื่นตามหน้าที่มนุษยธรรม ซึ่งพลเมืองดีพึงปฏิบัติ
โดยบุคคลเหล่านี้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย แต่มีข้อยกเว้น
คื อ กรณี ท่ี อั น ตรายหรื อ ความป่วยเจ็ บ นั้ น เกิ ด ขึ้ น จาก
ความประมาทเลินเล่อ การจ่ายเงินช่วยเหลือสามารถแยก
พิจารณาได้ ดังนี้ ๒.๑ กรณีทผี่ ปู้ ระสบภัยถึงแก่ความตาย
ให้จ่ายเงินชดเชยแก่ทายาท รวมทั้งจ่ายเงินช่วยเหลือ
ค่าจัดการศพแก่ทายาท หรือผู้จัดการศพ ๒.๒ กรณีที่
ผู้ประสบภัยต้องพิการทุพพลภาพขนาดหนัก จนเป็น
อุ ป สรรคในการประกอบอาชี พ จะได้ รั บ เงิ น ด� ำ รงชี พ
ด้วยการจ่ายเป็นรายเดือน ๒.๓ ผู้ประสบภัยมีสิทธิได้รับ
ค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลจากรัฐ ทัง้ นีก้ ารขอรับเงิน

สงเคราะห์ต้องท�ำภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้รับ
ทราบถึงสิทธิของตน
๓. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ เฉพาะมาตรา ๑๐ (๓)
กรณีภัยธรรมชาติสร้างความเสียหายแก่เกษตรกรรม
พระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ได้กำ� หนดให้ธนาคารฯ มีอำ� นาจในการจ่ายเงิน
ชดเชยความเสียหายแก่ผู้มีอาชีพท�ำนา ท�ำไร่ ท�ำสวน
เลี้ยงสัตว์ ประมง เลี้ยงไหมและสาวไหม ท�ำนาเกลือ
ปลูกกล้วยไม้หรือไม้ดอก ปลูกไม้สน ปลูกสวนป่า เลีย้ งผึง้
เลี้ยงครั่ง เพาะเห็ด หรืออาชีพการเกษตรอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการธนาคารฯ ก�ำหนด โดยให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่า
ด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วย
ทั้ ง นี้ รั ฐ บาลได้ เ ร่ ง แก้ ไ ขปั ญ หาในทุ ก มิ ติ เพื่ อ ให้
คนไทยผ่านพ้นภัยพิบัติครั้งนี้ไปได้อย่างรวดเร็ว

ความมั่นคง

กองทัพยึดแนวทางประชารัฐ

ร่วมทุกภาคส่วนขจัดภัยน�ำ้ แล้ง

รัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ปญ
ั หาน�ำ้ แล้งในปีนเี้ ป็นอย่างมาก ซึง่ คาดว่า
จะเกิดขึน้ ในหลายพืน้ ทีข่ องประเทศ และเกิดขึน้ เร็วกว่าทุกปีทผี่ า่ นมา พร้อมทัง้ มี
ห้วงเวลาการเกิดน�ำ้ แล้งทีย่ าวนาน จึงได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มทีต่ ามแผน
บรรเทาสาธารณภัย และจัดท�ำโครงการต่าง ๆ เพือ่ ช่วยเหลือพีน่ อ้ งประชาชน
กระทรวงกลาโหม ในฐานะหน่วยสนับสนุนตามแผน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมาอย่าง
ต่อเนื่อง ล่าสุดได้สั่งการให้หน่วยที่ขึ้นตรงศูนย์บรรเทา
สาธารณภั ย กระทรวงกลาโหม และศู น ย์ บ รรเทา
สาธารณภัยเหล่าทัพ จัดเตรียมก�ำลังพล ยุทโธปกรณ์
และยานพาหนะให้พร้อม รวมทัง้ ประสานงานกับหน่วยอืน่
ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ โดยยึ ด แผนบรรเทาสาธารณภั ย
กระทรวงกลาโหมปี ๒๕๕๘ เป็นแนวทางการปฏิบัติ
โดยด�ำเนินงานโครงการบูรณาการฯ ซึง่ คณะรัฐมนตรี
ได้อนุมตั เิ มือ่ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ โดยกระทรวงฯ ได้สนับสนุน
มาตรการที่ ๖ เพิม่ ปริมาณน�ำ้ ต้นทุน ได้แก่ ขุดเจาะบ่อน�ำ้
บาดาล ๕๗๙ แห่ง และด�ำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำ
อุปโภคบริโภคในพื้นที่ต่าง ๆ นอกเขตลุ่มน�้ำเจ้าพระยา
๑,๐๔๒ แห่ง ซึง่ จะเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กองทัพบก
ได้ดำ� เนินโครงการแก้ปญ
ั หาภัยแล้งเร่งด่วน ๑๖๔ โครงการ
เสร็จสิน้ เรียบร้อย ล่าสุดก�ำลังด�ำเนินงานโครงการแก้มลิง
๒๔ แห่ง ในพืน้ ที่ ๔ จังหวัด หนองคาย บึงกาฬ นครพนม

และมุกดาหาร ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
ปีนศี้ นู ย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้เตรียมงาน
โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ด้วยการน�ำน�ำ้
อุ ป โภคบริ โ ภคไปแจกจ่ า ยให้ ป ระชาชน โดยร่ ว มมื อ
๕ หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพบก การประปาส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล และกลุม่
บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นโครงการทีด่ ำ� เนินการ

กระทรวงกลาโหมมีความพร้อมเต็มทีใ่ นการช่วยเหลือประชาชน

มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี
ในส่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยอื่น ๆ ก็ได้เตรียม
ความพร้อมก�ำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อน�ำศักยภาพ
กองทัพมาใช้ในการแก้ไขปัญหาทีส่ ำ� คัญของชาติ โดยศูนย์
บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้เตรียมเรือระบายพล
ขนาดใหญ่ เพือ่ ล�ำเลียงน�ำ้ จืดไปแจกจ่ายตามเกาะต่าง ๆ
กรณีทนี่ ำ�้ ทะเลหนุนจนส่งผลกระทบต่อการผลิตน�ำ้ ประปา
ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้เตรียมเรือ
ผลักดันน�้ำเพื่อผลักดันน�้ำทะเลอีกทางหนึ่งด้วย ส�ำหรับ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้ร่วมป้องกัน
และบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า อาทิ การใช้
อากาศยานโปรยเมล็ดพันธุไ์ ม้ปา่ ลงในพืน้ ทีป่ า่ เสือ่ มโทรม
การใช้อากาศยานช่วยสนับสนุนฝนหลวง โดยปี ๒๕๕๘
ได้ปฏิบัติการฝนหลวง ๘๐๐ เที่ยวบิน รวมถึงจัดเตรียม
อากาศยาน พร้อมติดตัง้ อุปกรณ์ถา่ ยภาพ ส�ำหรับการบิน
ลาดตระเวนและถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
วางแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งต่อไป

12 ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
บริการเพื่อประชาชน

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

